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The Relationship between Religious Attitude and 
Academic Performance; the Mediating Role of 

Academic Stress in the Students of Guilan University

é Objectives: The purpose of this study was to investigate the relationship between 
religious attitude and academic performance in terms of the mediating role of 
academic stress among students of Guilan University.

é Method: The study population was all undergraduate students of the University 
of Guilan (19953) among whom the 376 subjects were selected by simple stratified 
random sampling method using Krejcie and Morgan table.  To collect desirable 
data, the following questionnaires were used: Religious Attitude Questionnaire 
by Khodayarifard, et al (1388); Academic Performance Questionnaire by Dortaj 
(1382); and Academic Stress of College Students by Gadzella and Baloglu (2001). 
Data analysis was performed using structural equation modeling method and Amos 
software. The conceptual model of the research was fitted to confirmation and then 
the standard regression coefficients of the model were explained.

é Finding: The findings showed that religious attitude has a positive direct effect 
of 0.32 on academic performance and also an indirect positive effect of 0.048. 
Therefore, religious attitude, in addition to having a positive effect on academic 
performance, improves this performance in students by reducing academic stress.

é Conclusion: Therefore, the authorities are advised to make more efforts to 
strengthen the religious attitude of students to increase the academic performance 
and reduce the incidence of academic stress.

Keywords:   religious attitude, academic performance, academic stress, Guilan 
University.
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نوع مقاله : پژوهشي

چکیده
é هدف: هدف تحقیق حاضر، بررســی رابطه نگرش دینی با عملکرد تحصیلی با لحاظ نقش 

میانجی تنیدگی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه گیالن بود. 
 é روش: جامعه مورد پژوهش کلیه دانشــجویان مقطع کارشناســی دانشــگاه گیالن بود

)19953 نفر( که با اســتفاده از جدول کرجســی و مورگان تعداد نمونه 376 نفر به دست 
آمد که با روش تصادفی ساده طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. جهت گردآوری 
 داده ها، از پرســش نامه نگرش دینی خدایاری فرد و رحیمی نژاد )1388(، پرســش نامه 
عملکرد تحصیلی درتاج )1382( و پرســش نامه تنیدگی تحصیلی )دوران دانشــجویی( 
Gadzella & Baloglu )2001( اســتفاده شــد. تحلیل داده ها با روش مدل معادالت 
ساختاری و از طریق نرم افزار Amos صورت گرفت. مدل مفهومی تحقیق به برازش تأییدی 

قرار گرفت و در ادامه ضرایب رگرسیوني استاندارد مدل تبیین شدند. 

ï تاریخ پذیرش: 30/ 11/ 1399 ï تاریخ دریافت:  17/ 06/ 1399  

رابطه نگرش دینی 
با عملکرد تحصیلی؛ 

نقش میانجی تنیدگی تحصیلی
در دانشجویان دانشگاه گیالن
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é يافته ها: یافته های پژوهش نشان داد نگرش دینی دارای اثر مستقیم مثبت 0/32 بر عملکرد 
تحصیلي و همچنین اثر غیرمستقیم مثبت به میزان 0/048 می باشد. بنابراین نگرش دینی 
عالوه بر تأثیر مثبتی که بر عملکرد تحصیلی دارد، از طریق کاهش تنیدگی تحصیلی، سبب 

بهبود این عملکرد در دانشجویان می گردد.
é نتیجه گیری: بنابراین به مسئوالن امر توصیه می شود که با اهتمام هرچه بیشتر به تقویت 
نگرش دینی دانشجویان، زمینه افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش رخداد تنیدگی تحصیلی 

را فراهم آورد.

واژگان کلیدی:  نگرش دینی، عملکرد تحصیلی، تنیدگی تحصیلی و دانشگاه گیالن

مقدمه
در شــبکه ارتباطات اجتماعی و در گردش عظیم چرخ های تحّول و پیشرفت و ترقی 
یک کشور، دانشــجویان به عنوان متخصصین آینده نقش قابل توجهی را ایفا می کنند و 
رشــد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است )عسکری، کهریزی 
و کهریزی، 1392(. مهم ترین نشــانه موفقیت نظام آموزشی در رسیدن به اهداف، شیوه 
عملکرد تحصیلی فراگیران آن اســت. به عبارت دیگر، عملکرد تحصیلی بیانگر این مطلب 
اســت که دانش آموز، معلم و نهادهای آموزشی تا چه حد به اهداف خود دست یافته اند. 

)یاراحمدی، نادری، اکبری و یعقوبی، 1398(
عملکرد تحصیلی شامل زیرمجموعه های متعدد شناختی، هیجانی و انگیزشی از جمله 
 .)Seif, 2016( خودکارامدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، کنترل پیامد و انگیزش است
در عصر حاضر تعلیم و تربیت و به طورکلی تحصیل بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل 
می دهد. کیفیت و کمیت تحصیل نیز بازیگر نقش مهمی در آینده افراد اســت. نزدیک 
به یک قرن اســت که روان شناسان به صورت گســترده در تالش برای شناسایی عوامل 
بهبود در عملکرد تحصیلی می باشــند )عســکری و همکاران، 1392(. عواملی مختلفی 
بر عملکرد تحصیلی اثرگذار هســتند؛ که از جمله آن ها می توان به کمال گرایی تحصیلی 
)دشت بزرگی، 1395(، خودکارامدی تحصیلی )موســوی نژاد، مهدی زاده و صالح آبادی، 
1397(، خودپنداره )میکائیلی، افروز و قلی زاده، 1391(، تاب آوری تحصیلی )یاراحمدی 
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و همکاران، 1398(، ســالمت روان )میرکمالی، خباره، مزاری و فرهادی امجد، 1394(، 
کیفیت و سبک زندگی )سعیدی و فرح بخش، 1395(، سازگاری تحصیلی )باقری چاروک، 
توحیدی و تجربه کار، 1398(، هیجان های تحصیلی )سلیماني شبیلو ، واحدی و نعمتی، 
1398(، تنیدگی تحصیلی )آســایش، شریفي فرد، موســوي و طاهري خرامه، 1395( و 

نگرش دینی )عسگری و صفرزاده، 1392( اشاره کرد.
همان طور که اشاره شد، متغیر تنیدگی تحصیلی و نگرش دینی نیز به عنوان متغیرهای 
مؤثر بر عملکرد تحصیلی بیان شــده اند، لکن تاکنون رابطه هم زمان این سه متغیر مورد 
این رو، پژوهش به دنبال کشف روابط معادالتی بین نگرش دینی  بررسی قرار نگرفته و از

با عملکرد تحصیلی با لحاظ نقش میانجی تنیدگی تحصیلی بوده است.

تنیدگی تحصیلی: درحالی که حضور در دانشــگاه براي عده كثیري از دانشجویان 
تجارب مثبتي به همراه دارد، براي برخي دیگر مطالب تحصیلي از قبیل آزمون ها، مقاالت، 
ارائه مطالب و غیره با تجربه تنیدگي1 همراه است. تجربة نقش دانشجویی، زمینه مواجهه با 
طیف وسیعی از تجارب تحصیلی تنیدگی زا را براي دانشجویان به همراه می آورد؛ بنابراین، 
مطالعه عوامل پیش بینی کننده تجارب تنیدگی زا و عوامل چندگانة تغییر دهنده پاســخ 
.)Kariv & Heiman, 2005( به تجارب تنیدگی زا از اهمیت چشــمگیري برخوردار اســت

تنیدگی تحصیلی2 به احســاس نیاز فزاینده به دانــش و به طور هم زمان، ادراک فرد 
مبنی بر نداشتن زمان کافی دست یابی به آن دانش اشاره می کند. در خصوص مؤلفه های 
تنیدگی تحصیلی موریس3 بر عوامل پنج گانه تنیدگی زا )ناکامی ها، تعارض ها، فشــارها، 
تغییرات و تنیدگی خود تحمیل شده( و واکنش های چهارگانه به  این عوامل )فیزیولوژیکی، 
رفتاری، شناختی و هیجانی( تأکید کرده اســت )همت زاده، 1391(. دوره دانشجویی به 
دلیل شرایط خاص از جمله دوری از خانواده، حجم زیاد دروس، رقابت های فشرده و غیره، 
زمینه ساز مشکالت فردی و اجتماعی زیادی برای دانشجویان است. )دشت بزرگی، 1395( 
افســردگی، اضطراب، مشکالت رفتاری و تحریک پذیری از معدود مشکالتی است که در 
.)Deb, Strodl & Sun, 2015) فراگیران دارای تنیدگی تحصیلی باال گزارش شــده اســت 
پژوهش های مختلفی در خصوص ارتباط بین اســترس ها و تنیدگی تحصیلی با عملکرد 

1. Tension
2. Academic stress
3. Murris
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تحصیلی انجام شــده و رابطــه بین تنیدگی و عملکرد تحصیلی )آســایش و همکاران، 
1395( و اســترس تحصیلی با عملکرد تحصیلی )شکری، کدیور، نقش و غنایی، 138۶( 
منفی ارزیابی شــده است. همچنین طبق پژوهش اقدسی، اصل فتاحی و ساعد )1391( 

ایمن سازی در مقابل استرس اثر مثبت بر عملکرد تحصیلی دارد.

نگرش دينی1: عبارت اســت از اعتقادات منســجم و یکپارچه توحیدی که خداوند 
را محــور امور می داند و ارزش ها، آداب، رســوم و رفتارهای انســان با یکدیگر، طبیعت 
و خویشــتن را تنظیم می کند )علیجانی، اورنگ، نورالدینــی و مصدری، 1397(. برخی 
متكلمان غربی از جمله دورانت در تعریف دین گفته اند: دین نظام الهی اســت كه برای 
صاحبان خرد وضع شــده و مشــتمل بر اصول و فروع اســــت. اسپنسر می گوید: دین 
وسیله ای برای توضیح راز جهان و تبیین پدیده های دینی بر اساس حالت درونی و تحّول 
زندگی اجتماعی است )باقرپور، 1397(. طبق تعریف خدایاری فرد و رحیمی نژاد )1388( 
نگرش دینی عبارت است از شناخت و باور به پروردگار یکتا، انبیاء، آخرت و احکام الهی، 
داشــتن عواطف نسبت به خدا، اولیا و بندگان خدا و التزام و عمل به وظایف دینی برای 

تقرب به خداوند.
در تعریفی دیگر، نعیم و رضایی شریف )1395( نگرش های دینی و معنوی را به معنای 
داشــتن معنا در زندگی و احســاس تعلق به منبعی واال، امید به کمک خدا در شــرایط 
مشــکل زای زندگی و بهره مندی از حمایت های اجتماعی و معنوی دانســته اند که افراد 
دارای این باور با بهره گیری از آنها می توانند در رویارویی با حوادث فشــــارزای زندگی، 

آسیب کمتری متحمل شوند )باقرپور، 1397(.
به طورکلــی دیدگاه هــای مختلفی در حــوزه کارکردهــا و ابعــاد مختلف مذهب 
و نگرش دینی توســط  اندیشــمندان ارائه شده اســت. در مدل کارکردی به نقش دین 
در ســازگاری، آرامش روانــی، قدرت مقاومــت، رضایت خاطر،  معنــی زندگی، مقابله 
بــا رویدادهــای خطــرزا و تأثیرات آن بر ســالمت روانــی و به طورکلــی مقابله دینی 
 و کارکردهــای روانــی ـ اجتماعی پرداخته می شــود. دانشــمندان مختلــف؛ از جمله:

Misiak, Ellison, Pargament, Patrick, Valeriet & Laurie, Levin, Mertonو سایر  اندیشمندان  
در ایــن حــوزه نظراتــی را ارائــه کرده انــد. در مقولــه ابعــاد، جنبه هــای مختلف 

1. Religious attitudes
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مــورد  ابعــاد  ایــن  ویژگی هــای  و  دینــی  جهت گیری هــای  و  نگــرش  باورهــا،  
 بررســی قــرار می گیــرد. در ایــن حــوزه نیــز  اندیشــمندان مختلــف از جملــه:

 Allport , Erich Fromm , Gorsuch , Korniejezuk , Ganzevoort , Smart , Von Hugel 

و Peterson بــه اظهارنظر پرداخته اند )یزدانی و غضنفری، 1385(. از بین  اندیشــمندان 
مسلمان نیز می توان به نظریه ترکیبی استاد مطهری اشاره کرد که در آن، بعد از تشریح 
ابعاد دین، کارکردهای ســه گانه دین را بهجت و انبساط )شامل خوش بینی، روشن دلی، 
امیدواری، آرامش خاطــر و لذت معنوی(، بهبود روابط اجتماعــی و کاهش ناراحتی ها 
می داند. )مطهری، 139۰(. اســتاد مطهری خوش بینی را از آثــار ایمان می داند. ایمان 
دینی از آن جهت آفرینش را هدف دار و هدف را خیر، تکامل و ســعادت معرفی می کند، 
طبعًا دید انسان را نسبت به نظام کلی هستی خوش بینانه می سازد. فرد  باایمان قوانین، 
تشــکیالت و نظامات جهان را صحیح و عادالنه می داند و قهراً زمینة ترقی و تـــعالی را 
بـــرای  خودش و همه افـــراد دیگر فراهم می بیند. این  اندیشه او را به غیرت می آورد و 
با خوش بینی و امیدواری بـــه  حـرکت و جنبش وامی دارد )مطهری، 1390(. از طرفی، 
اضطراب از شک و تردید به وجود می آید. آنچه انسان را به اضطراب و نگرانی می کشاند و 
تکلیف خویش را درباره او روشن نمی بیند، جهان است. ایمان مذهبی از آنجا که نسبت به 
جهان اعتماد و اطمینان می بخشد، دلهره و نگرانی نسبت به رفتار جهان را در برابر انسان 

زایل می سازد و آرامش خاطر به همراه می آورد )مطهری، 1390(.
نیایــش، آداب و مناســک دینی از مؤلفه هــای التزام عملی به دین می باشــند. 
صداقت، راز و نیاز با خداوند و گریستن موجب اطمینان، آرامش و تخلیه فشار روانی 
می گردد )گودرزی، شفیعی و تاریخی؛ 1390، غالمي ، ذاكري و زینلي، 1398(. سهم 
بزرگی از نمره تنیدگی تحصیلی، مربوط به واکنش های شناختی، رفتاری، هیجانی و 
فیزیولوژیکی است که در پاسخ به استرس های تحصیل ایجاد می شوند و تهدید کننده 
ســالمت روان و عملکرد افراد می باشند. اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، خودکشی، 
گرایش به مصرف ســیگار و مواد مخدر و... بخشــی از این واکنش ها هستند. در این 
 راســتا رابطة بین تاب آوری با دین مثبت ارزیابی شده است )جمشیدی، عرب مقدم و 

درخواه، 1392(.
 بر اساس پژوهش عسگری و همکاران )1392( نگرش دینی و بهزیستی روان شناختی 
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پیش بینی کننده مناسبی برای عملکرد تحصیلی هستند. پژوهش عباسی، خادمی و نقش 
)1394( نیز نشــان داده است نگرش دینی از طریق افزایش خودکارامدی، سبب افزایش 
انگیزش پیشرفت تحصیلی می گردد؛ مقوله هایی که از مؤلفه های اصلی عملکرد تحصیلی 
هستند. افراد با نگرش مذهبی باال، مؤلفه های بیشتری از سبک زندگی اسالمی را اختیار 
می کنند؛ در پژوهش عسکری، منظری توکلی و زین الدینی )1399( اثر مســتقیم سبک 
زندگی اسالمی بر موفقیت تحصیلی تأیید شده و متغیر سازگاری با مدرسه  این رابطه را 

واسطه گری می کند.
نگرش دینی همچنین می تواند اثر کاهشی بر تنیدگی تحصیلی داشته باشد. پژوهش 
بشــیریان، ساعتی عصر، براتی و شکری )1397( نشان داده است با افزایش نگرش دینی، 
سالمت روان دانشجویان نیز بهبود می یابد. همچنین طبق پژوهش فوالدچنگ و مرحمتی 
)139۶( آموزش مهارت های زندگی )از منظر اسالم و روان شناسي( موجب بهبود وضعیت 
بهزیستی روان شناختی در دانشجویان می گردد. کسانی که از اعتقادات مذهبی قوی تری 
برخوردارند، نســبت به مقابله با عوامل فشــارزای روانی، شخصی و عملکرد تحصیلی از 
نیروی بیشــتری برخوردارند و در رویارویی با این عوامل فشــارزا کمتر دچار افسردگی 
و دیگر بیماری ها می شوند )عســکری و همکاران، 1392: 1۰۷(. مطابق با یافته والریت 
و الری )1995؛ نقل از یزدانی و غضنفری، 1385( عقاید مذهبی دارای تأثیر بســیار در 
سیســتم اجتماعی و پیچیده زندگی، برنامه ریــزی، کار و حتی باعث توجه فرد به رژیم 
غذایی و ورزش می باشــد. باورهای مذهبی به بهبود ســالمت، کیفیت زندگی و افزایش 

عزت نفس منجر می گردد )نژادنادری، دیوساالر، محمودی و دره کردی، 1390: 18(.
همچنین پژوهش های مختلف نشــان داده اســت نگرش دینی با افسردگی، اضطراب، 
)Trevino, Pargament, Kenneth  &  Cotton, 2007( .پرخاشگری و خودبیمارانگاری رابطه منفی دارد 
 بین نگرش دینی با افســردگی و اســترس، همبســتگی منفی مشــاهده شــده است

)Salehi & Mosalman, 2015(. چین آوه و طباطبائی )1395( طی بررســی خود به  این 
نتیجه رسیدند افرادي که اعتقاد درونی به خدا و باورهاي مذهبی دارند، از این اعتقادات 
در زندگی روزانه بهره برده و در ســختی ها به خدا پناه می برند، از ســالمت روانی باالیی 
برخوردارند و کمتر درگیر افکار مخّرب خودکشــی می شــوند. این افراد بروز فشار روان 
را به منزلة فرصتی براي رشــد و تقویت بعد معنوي خــود می دانند یا آن را تقدیر الهی 
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تعبیر و تفســیر می کنند. طبق یافته های )Mochon, Norton & Ariely, 2011( و غباری 
)1394( توکل به خدا و نگرش دینی و ابعاد آن ســبب کاهش افکار خودکشی می شود. 
نتایج پژوهش بهامین، داوری فرد، ملکشاهی و آبی )1395( نیز نشان داده است افراد با 
گرایش مذهبی باال، گرایش کمتری به مصرف سیگار دارند. همچنین اصغری، کردمیرزا 
و احمدی )1392( به  این نتیجه رسیدند که بین گرایش دینی و سوءمصرف مواد رابطه 

منفی معنادار وجود دارد.
با توجه به  اینکه در هر جامعه ای، دانشجویان قشر سرنوشت ساز و متخصصین آینده 
جامعه هســتند و سالمت روانی و رضایت از زندگی اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی آنان 
حائز اهمیت اســت و همچنین با توجه به  اینکه درصد باالیی از جمعیت کشــور شامل 
جوانان و دانشجویان است، بررسی عوامل مرتبط با تنیدگی هایی که هنگام تحصیل با آن 
روبه رو می شوند و عواملی که می توانند سبب بهبود عملکرد تحصیلی آن ها باشند، اهمیت 

باالیی دارد.
بنا بر آنچه مرور شــد، دین عامل افزایش ســالمت و کاهش استرس ها و اضطراب ها 
اســت و به نظر می رســد می تواند پیش بینی کننده کاهش تنیدگی تحصیلی و به صورت 
مســتقیم یا از طریق کاهش متغیر میانجی تنیدگی تحصیلی، پیش بینی کننده عملکرد 
تحصیلی بهتر باشــد. در پژوهش های گذشته تأثیرات مذهب و مقابله مذهبی از دیدگاه 
 اندیشمندان مختلف اعم از مسلمان و غیرمسلمان بررسی شده که هرکدام به جنبه هایی 
از دین پرداخته و اثر آن را بر ســالمت و عملکرد تحصیلی بررسی نموده اند؛ اما پژوهشی 
که به صورت جامع و خاص رابطة بین نگرش دینی با عملکرد تحصیلی را به طور مستقیم 
و همراه با نقش میانجی تنیدگی تحصیلی بررســی کند، دیده نشــده اســت. همچنین 
جنبه دیگری از تازگی در این پژوهش سنجش متغیر نگرش دینی بر مبنای  اندیشه های 
اسالمی، متشکل از سه زیرمؤلفه باورها، عواطف و التزام عملی می باشد. بنابراین پژوهش 
حاضر به دنبال پاســخگویی به  این سؤال می باشــد که آیا نگرش دینی می تواند به طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم از طریق کاهش تنیدگی تحصیــل، پیش بینی کننده عملکرد 

تحصیلی بهتر باشد؟
در نهایت بر مبنی ادبیات تحقیق بیان شده، می توان مدل مفهومی زیر را برای تحقیق 

مورد بررسی قرار داد.
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تنیدگی خودتحمیلی

واکنش های جسمانی

باور دینی

التزام عملی

عواطف دینی

وانمود اجتماعی

واکنش های هیجانی

واکنش های رفتاری 

ارزیابی های شناختی

تغییرات

خودکارامدی

واکنش های هیجانی

برنامه ریزی

انگیزش

فقدان کنترل

فشارها

تعارضات

ناکامی ها

نگرش
دینی

عملکرد
تحصیلی

تنیدگی
تحصیلی

نمودار 1. مدل مفهومی پیشنهادی جهت بررسی

روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی از نوع همبســتگی است که رابطة بین 
عملکرد تحصیلی و نگرش دینی را با لحاظ نقش میانجی گری تنیدگی تحصیلی می سنجد.

جامعه مورد پژوهش کلیه دانشــجویان دوره کارشناســی دانشــگاه گیالن در سال 
تحصیلی 94-1393 بودند )19953 نفر(؛ که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 
نمونه 37۶ نفر )218 مرد و 158 زن( به دســت آمد و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 
طبقه ای انتخاب شــدند؛ مبنای طبقه بندی نیز دانشــکده های مختلــف بودند که از هر 
دانشــکده بر اساس نسبت جمعیت آن به کل دانشگاه، نمونه گیری تصادفی ساده در هر 

دانشکده به عمل آمد.

ابزار تحقیق 
پرســش نامه نگرش دینی که توســط خدایاری فرد و رحیمی نژاد )1388( در طرح 
آماده ســازی مقیاس دین داری و ارزیابی سطوح دین داری اقشــار مختلف جامعه  ایران 
به منظور ســنجش دین داری افراد مختلف طراحی شــده است. این پرسش نامه متشکل 
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از 40 گویه ســنجش دین داری در سه مؤلفه باور دینی، عواطف دینی و التزام و عمل به 
وظایف دینی و نیز 4 گویه اندازه گیری وانمود اجتماعی و تالش برای ارائه تصویر مطلوب 
اجتماعی از خود از نظر مذهبی می باشــد. مقیاس اندازه گیری و پاسخگویی به هر یک از 
عبارات مؤلفه ها طیف لیکرت پنج درجه ای اســت که برای گویه ها درجات همیشه، اکثر 
اوقات، معمواًل، گاهی اوقات و هرگز در نظر گرفته شــده است. در نمره گذاری به هر یک 
از درجات مقیاس از 1 تا 5 برحســب کم به زیاد تعلق می گیرد. نمره هر مؤلفه بر اساس 
امتیاز هر عبارت مؤلفه با هم جمع می شود. نمره کل دین داری نیز از جمع نمره هر مؤلفه 

با هم به دست می آید.
روایی این آزمون از طریق روایی محتوایی )صوری و منطقی(، روایی مالکی هم زمان 
و روایی ســازه ای ارزیابی شده اســت. ضریب پایایی این آزمون از طریق همسانی درونی 
)آلفای کرونباخ( 0/95 و برای مؤلفه های شناخت و باورها و گرایش و عواطف دینی 0/97 
و برای مؤلفه التزام و عمل به وظایف دینی 0/9۶ به دســت آمده؛ که نشان دهنده پایایی 
باالی این آزمون می باشــد )خدایاری فرد و رحیمی نــژاد، 1388(. در این پژوهش نیز با 
محاسبه همسانی درونی با آلفای کرونباخ، پایایی باور دینی، التزام عملی و عواطف دینی 

به ترتیب 0/83، 0/8۶ و 0/۶4 به دست آمد.
پرســش نامه تنیدگی تحصیلــی )دوران دانشــجویی( )SLSI(1: این پرســش نامه 
 یــک ابــزار خود گزارشــی مداد و کاغذی اســت کــه از 48 گویه در 9 طبقه توســط

(Gadzella & Baloglu, 2001) طراحی شــده است. این ابزار بر مدل نظری توصیف شده 

به وسیله موریس )1990؛ نقل از Gadzella & Baloglu, 2001) مبتنی است. مدل مذبور 
5 نوع )طبقه( تنشــگر )ناکامی ها، تعارضات، فشارها، تغییرات و تنیدگی خود تحمیلی( 
و 4 نوع )بخش( واکنش به تنشــگرها )جسمانی، هیجانی، رفتاری و ارزیابی شناختی( را 
ارزیابی می کند. در هر زیرمقیاس برای به دســت آوردن یک نمره کل، گویه ها با یکدیگر 
جمع می شوند. نمرات باالتر به ترتیب نشان دهنده تنیدگی تحصیلی بیشتر و واکنش های 

بیشتر تنشگرها است.
کاکابرایی، شکری، پورشهریار و تقی لو )1392( ضریب همسانی درونی جهت برآورد 
پایایــی نمره کلی تنیدگی تحصیلــی )دوران دانشــجویی( و زیرمقیاس های ناکامی ها، 

1. Student-Life Stress Inventory (SLSI)
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تعارض ها، فشــارها، تغییرها، تنیدگی خود تحمیلی، واکنش های جســمانی، هیجانی، 
رفتاری و شــناختی را به ترتیب برابر با 0/91، 0/۶8، 0/۶4، 0/70، 0/۶9، 0/۶1، 0/81، 
0/77، 0/80 و 0/7۶ به دســت آورده اند. اعتبار این پرسش نامه نیز توسط شکری، کدیور 
و دانش ورپور )138۶( با اســتفاده از آلفای کرونباخ برابر با 0/88 به دست آمده است. در 
پژوهش حاضر نیز به وسیله محاسبه همسانی درونی با آلفای کرونباخ، پایایی مؤلفه های 
ناکامی ها، تعارض ها، فشارها، تغییرات، تنیدگی خود تحمیلی، واکنش های فیزیولوژیک، 
هیجانی، رفتاری و شــناختی، به ترتیب 0/72، 0/74، 0/7۶، 0/83، 0/۶1، 0/83، 0/84، 

0/83 و 0/80 به دست آمد.
پرســش نامه عملکرد تحصیلی درتاج: این آزمون برداشتی از پژوهش های فام و تیلور 
که توسط درتاج )1382( برای جامعه ایران ساخته شده است و دارای 48 گویه می باشد 
و 5 حیطه خودکارامــدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش 
را می ســنجد. میزان پایایی این آزمون با روش همســانی درونی )آلفای کرونباخ( 0/74 
به دست آمد. روایی این آزمون از طریق روایی محتوا و روایی سازه ارزیابی گردید )درتاج، 
1382(. میــزان پایایی هریک از حیطه های خودکارامدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، 
فقدان کنترل پیامد و انگیزش به ترتیب عبارت اند از: 0/92، 0/93، 0/73، 0/۶4 و 0/72 
)پاشــایی، پورابراهیم و خوش کنش، 1388(. در این پژوهش، با محاسبه همسانی درونی 
با آلفای کرونبــاخ، پایایی مؤلفه های خودکارامدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان 
کنترل و انگیزش، به ترتیب 0/88، 0/88، 0/۶۶، 0/48 و 0/31 به دست آمد. نمره گذاری 
این آزمون از طریق مقیاس لیکرت صورت می گیرد. برای هر یک از گویه ها یک طیف پنج 

گزینه ای در نظر گرفته شد که دارای نمرات 1 تا 5 می باشد.
بــرای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از روش مدل معادالت ســاختاری و از 
نرم افزار Amos استفاده شد. در ابتدا مدل مفهومی تحقیق به برازش تأییدی قرار گرفت و 

در ادامه ضرایب رگرسیوني استاندارد مدل تبیین شدند.

یافته ها
همان طور که بیان شــد مسئله پژوهش این است که آیا نگرش دینی می تواند به طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم از طریق کاهش تنیدگی تحصیلی، پیش بینی کننده عملکرد 
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تحصیلی بهتر باشد؟
بر اساس مدل مفهومی تحقیق که در نمودار 1، به آن اشاره شده است، نگرش دینی 
به صورت مســتقیم و با نقش میانجیگری تنیدگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی اثر گذار 
می باشد. برای سنجش این مدل بر اساس داده های میدانی، الزم است در گام اول، مدل 
مفهومی تحقیق مورد بررسی و برازش تأییدی قرار بگیرد؛ از این رو مدل مفهومی با کمک 

نرم افزار Amos تحلیل گردیدکه نتایج برازش مدل در جدول 1. بیان شده است.

جدول 1. مقدار شاخص هاي برازش تحلیل مدل ساختاری

 مقدار براي حد قابل قبولنام شاخصشاخص ها
وضعیتمدل نهایي

شاخص هاي 
برازش مطلق

نسبت مجذور خي به درجه آزادي
)χ2/df(

Χ2 / df ≥ 00.31/۶3مطلوب

حد معناداري
)Sig(

P > 0.050/000مطلوب

 ریشه میانگین مجذور باقیمانده
)RMR(

RMR< 0.050/01مطلوب

شاخص هاي 
برازش نسبي

 شاخص نکویي برازش
(GFI(

90/GFI ≥ 00/93مطلوب

 شاخص تعدیل شده ي نکویي برازش
)AGFI(

90/AGFI ≥ 00/92مطلوب

 شاخص برازش فزاینده
)IFI(

90/IFI ≥ 00/9۶مطلوب

 شاخص برازندگي تطبیقي
)CFI(

90/CFI ≥ 00/95مطلوب

شاخص 
برازش مقتصد

جذر برآورد واریانس خطاي تقریب 
)RMSEA(

RMSEA ≥ 0.080/04۶مطلوب
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منابع مورد اســتناد در خصوص شاخص های برازش مدل های معادالت ساختاری از 
جمله قاسمی )1392( شاخص های بیان شده در ستون سوم جدول 1 را مورد اشاره قرار 
داده اند که حد قابل قبول هر کدام از شاخص ها را نیز بیان کرده اند و در جدول مورد اشاره 
قرار گرفته اســت. نتایج جدول 1، نشــان مي دهد که تمام شاخص هاي برازش در سطح 
قابل قبولي هســتند؛ بنابراین داده هاي این پژوهش در تحلیل مدل معادالت ساختاري، 
برازش مدل مفهومي پژوهش را نشــان داد. در ادامه ضرایب رگرسیوني استاندارد مدل 

تبیین شده در جدول 2 تا جدول 5 ارائه  شده است.
ابتدا در جدول 2، به بررسي ضرایب رگرسیوني بین شاخص های اصلي پرداخته شده 

است.

جدول 2. ضرایب رگرسیونی بین شاخص های اصلی

وزن رگرسیوني فاکتورها
استاندارد

سطح معناداري 
)sig( به دست آمده

واریانس 
تبیین شده

0/320/0010/10رابطه نگرش دیني و عملکرد تحصیلي

0/180/0090/032-رابطه نگرش دیني و تنیدگی تحصیلی

0/270/0000/072-رابطه تنیدگی تحصیلی و عملکرد تحصیلي

همان طور که در جدول 2، بیان شده است، بین سه شاخص مورد بررسي رابطه های 
معنادار، ولي ضعیفي برقرار است؛ که بین شاخص »نگرش دیني« و »عملکرد تحصیلي« 
رابطه مثبت و ضعیف با تبیین واریانس 10 درصد برقرار اســت و بین شــاخص »نگرش 
دینــي« و »تنیدگی تحصیلی« رابطه معنادار ضعیف و منفي بــا تبیین واریانس تقریبًا 
3صدم برقرار اســت و بین »تنیدگی تحصیلی« و »عملکــرد تحصیلي« رابطه منفي و 

ضعیف معنادار است با تبیین واریانس تقریبًا 7 درصد.
یافته های تحقیقات نشان داد که شاخص نگرش دیني داراي اثر مستقیم مثبت 0/32 

بر عملکرد تحصیلي و همچنین اثر غیرمستقیم مثبت به میزان 0/048 می باشد.
یافته های جدول 2، به نحو بهتري در نمودار 2. ترسیم شده است.
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در ادامه به بررسي وزن های رگرسیوني هر یک از مؤلفه های شاخص های مورد بررسي 
پرداخته شده است.

جدول 3. وزن هاي رگرسیوني استاندارد مؤلفه هاي نگرش دیني

وزن رگرسیوني فاکتورها
استاندارد

سطح معناداري 
)sig( واریانس تبیین شدهبه دست آمده

0/8410/0000/71باور دیني

0/850/0000/72التزام و عمل به وظایف دیني

0/310/0000/09۶عواطف دیني

0/380/0000/144وانمود اجتماعي

بر اساس نتایج جدول 3، وزن رگرسیوني استاندارد مؤلفه هاي نگرش دیني بیان شده 
است که همگي از رابطه مثبت باال و معناداري برخوردار مي باشند و میزان تبیین واریانس 
آن ها نیز بیان شــده اســت. همان طور که در جدول 3، بیان شده، بیشترین میزان تبیین 
واریانس متعلق به مؤلفه های »باور دیني« و »الزام و عمل به وظایف دیني« می باشــد و 

کمترین میزان مربوط به مؤلفه های »عواطف دیني« و »وانمود اجتماعي«.
یافته های جدول 3، به نحو بهتري در نمودار 2، ترسیم شده است.

جدول 4. وزن هاي رگرسیوني استاندارد مؤلفه هاي تنیدگی تحصیلی

وزن رگرسیوني فاکتورها
استاندارد

سطح معناداري 
)sig( به دست آمده

واریانس 
تبیین شده

0/4۶0/0000/21ناکامي

0/350/0000/12تعارضات

0/450/0000/20فشارها

0/340/0000/11تغییرات
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وزن رگرسیوني فاکتورها
استاندارد

سطح معناداري 
)sig( به دست آمده

واریانس 
تبیین شده

0/5۶0/0000/31تنیدگي خود تحمیلي

0/790/0000/۶2واکنش های جسماني

0/800/0000/۶4واکنش های هیجاني

0/790/0000/۶2واکنش های رفتاري

0/330/0000/11ارزیابي شناختي

بر اســاس نتایج جدول 4، وزن رگرسیوني اســتاندارد مؤلفه هاي تنیدگی تحصیلی 
بیان شده است که همگي از رابطه مثبت باال و معناداري برخوردار مي باشند و میزان تبیین 
واریانس آن ها نیز بیان شــده است. همان طور که در جدول 4، بیان شده، بیشترین میزان 
تبیین واریانس متعلق به مؤلفه های واکنش های »هیجاني«، »رفتاري« و »جســماني« 
می باشــد و کمترین میزان مربوط بــه مؤلفه های »تغییرات« و »ارزیابي شــناختي« و 

»تعارضات« می باشد.
یافته های جدول 4، به نحو بهتري در نمودار 2، ترسیم شده است.

جدول 5. وزن هاي رگرسیوني استاندارد مؤلفه هاي عملکرد تحصیلي

وزن رگرسیوني فاکتورها
استاندارد

سطح معناداري 
)sig( به دست آمده

واریانس تبیین 
شده

0/750/0000/5۶خودکارآمدري

0/230/0000/05تأثیرات هیجاني

0/480/0000/23برنامه ریزی

0/280/0000/07انگیزش

جدول 4.  )ادامه(
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بر اســاس نتایج جدول 5، وزن رگرسیوني اســتاندارد مؤلفه هاي عملکرد تحصیلي 
بیان شده است که به اســتثناء مؤلفه »فقدان کنترل« همگي از رابطه مثبت و معناداري 
برخوردار مي باشــند و میزان تبیین واریانس آن ها نیز بیان شــده است. همان طور که در 
جدول بیان شــده، بیشترین میزان تبیین واریانس متعلق به مؤلفه های »خودکارآمدي« 
می باشــد. رابطه مؤلفه »فقدان کنترل« نیز به دلیل اینکه معنادار نشــد، از تحلیل ها و 

جدول حذف شد.
یافته های جدول 5، به نحو بهتري در نمودار 2، ترسیم شده است.

تنیدگی خودتحمیلی

واکنش های جسمانی

باور دینی

التزام عملی

عواطف دینی

وانمود اجتماعی

واکنش های هیجانی

واکنش های رفتاری 

ارزیابی های شناختی

تغییرات

خودکارامدی

واکنش های هیجانی

برنامه ریزی

انگیزش

فشارها

تعارضات

ناکامی ها

نگرش
دینی

عملکرد
تحصیلی

تنیدگی
تحصیلی

0/841 0/75

0/38

0/33

0/79 0/35

0/4
5

0/340/79

0/80

0/46

0/28

0/85 0/23

0/3
1 0/48

0/32

0/56

0/18-
-
0/27

نمودار 2. مدل برازش

بحث و نتیجه گیری
پژوهش در پی پاســخ به  این سؤال بود که آیا نگرش دینی پیش بینی کننده عملکرد 
تحصیلی بهتر می باشــد؟ طبق یافته پژوهش، نگرش دینی دارای اثر مستقیم مثبت بر 
عملکرد تحصیلی است و افرادی که نگرش دینی باالتری دارند، از عملکرد تحصیلی بهتری 
برخوردار هستند. این یافته همسو با پژوهش های عسگری و صفرزاده )1392( و عباسی 
و همکاران )Salehi & Mosalman, 2015( ،)1394) ،(Trevino & etal, 2007) و عســکری 
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و همکاران )1392( می باشد. نگرش دینی طبعًا با اثر بر روی مؤلفه های مختلف عملکرد 
تحصیلی، سبب افزایش آن می گردد؛ که از جمله این مؤلفه ها خودکارامدی است. در این 
جا شایسته است به بیان استاد مطهری اشاره شود که »ایمان مذهبی ازآن جهت که تلقی 
انســان را نسبت به جهان، شــکل خاص می دهد؛ آفرینش را هدف دار و هدف را خیر و 
تکامل و سعادت معرفی می کند، طبعًا دید انسان را نسبت به نظام کلی هستی و قوانین 
حاکم بر آن خوش بینانه می سازد« )مطهری، 139۰: 39(. فرد خوش بین، برای موفقیت 
تــالش می کند و ازآنجایی که تالش ها عمومًا به موفقیت ]در تحصیل[ منجر می شــوند، 
منطقی اســت که فرد مذهبی و پرتالش در اثر موفقیت هــای روزافزون، خودکارامدی 
بهتری را نیز پرورش خواهد داد. برنامه ریزی از مؤلفه های مهم در عملکرد تحصیلی بهتر 
می باشــد. از آن جا که آموزه های دینی آفرینش و عمر انسان را مسئله ای جدی و دارای 
هدف بلند و با اهمیت معرفی می کند، چهرة یک انسان مسلمان و موحد، اساسًا چهرة یک 
انسان جدی است. او زندگی خود را جدی می گیرد و در تمام عرصه های زندگی خود، به 
تبع دین داری که بزرگترین و مهمترین برنامه برای سعادت او است، بدون اهمال کاری، 
کم توجهی و بی دقتی، برنامه ریزی و حرکت به سوی اهداف را سرلوحه کارهای خود قرار 
می دهــد. به عنوان مؤلفه ای دیگر از عملکرد تحصیلی، نگــرش دینی می تواند با کاهش 
تأثیرات هیجانی )که هیجانات منفی در طول تحصیل هستند( منجر به عملکرد تحصیلی 
بهتر شود. افراد با عقاید مذهبی، نسبت به فشارزاهای روانی، شخصی و عملکرد تحصیلی، 

از نیروی بیشتری برخوردارند و در رویارویی با آن ها کمتر تحت تأثیر قرار می گیرند.
سؤال بعدی پژوهش این بود که آیا نگرش دینی می تواند با کاهش تنیدگی تحصیلی، 
عملکــرد تحصیلی بهتــر را پیش بینی کند؟ در ابتدا به رابطــه معکوس نگرش دینی با 
تنیدگی تحصیلی اشــاره می شود؛ که بر اساس یافته پژوهش، نگرش دینی باعث کاهش 
تنیدگی تحصیلی می شود. این یافته همسو با پژوهش های بشیریان و همکاران )1397(، 
نژادنــادری و همکاران )1390(، عســگری و همکاران )1392(، گــودرزی و همکاران 
)1390(، چین آوه و طباطبائــی )1395(، (Mochon & etal, 2011) و بهامین و همکاران 
)1395( می باشد. در تبیین این یافته، به بیان استاد مطهری اشاره می کنیم که »اضطراب 
از شک و تردید و حالتی از بی اعتمادی ایجاد می شود. آنچه انسان را به اضطراب و نگرانی 
می کشــاند و تکلیف خویش را درباره آن روشن نمی بیند، جهان و محیط بیرونی است. 
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ایمان مذهبی از آنجا که نســبت به جهان اعتماد و اطمینان می بخشــد، دلهره و نگرانی 
نســبت به رفتار جهان را در برابر انسان زایل می سازد و آرامش خاطر به همراه می آورد« 
)مطهری، 1390(. از طرف دیگر افرادی که نگرش مذهبی باالتری دارند، به خاطر عملکرد 
تحصیلی بهتر، تنیدگی و اســترس کمتری را احساس خواهند کرد و اگر هم دچار تنش 
و فشار شوند، واکنش های منفی کمتری بروز خواهند داد. اعتقادات، عواطف و رفتارهای 
برخاسته از دین مانند مناجات با خدا و دلبستگی به منبع الیزال قدرت الهی، توان انسان 
مؤمن را افزایش داده و برای مقابله با فشــارها مسلح می نماید. باورهای دینی به اصالح 
افکار آسیب زا و شیوه های اسنادی غلط می پردازد و روان بنه های سالم را جایگزین آن ها 
می کند و در مواجهه با تنشگرها، تکیه به خداوند متعال، عواطف دینی و رفتارهای آئینی، 
قوت و نیرو به ارمغان می آورد. آن ها بروز فشار روان را به منزله فرصتی براي رشد و تقویت 
بعد معنوي خود می دانند یا آن را تقدیر الهی تعبیر و تفسیر می کنند. هر چه فرد داراي 
نگرش مثبت فعال تری باشــد، خودکارآمدتر، خودباورانه تر و ســازش یافته تر می تواند در 
زمان هاي سخت در برابر مشکالت مقابله کند. بنابراین واکنش های نامناسب به فشارهای 
روانی مانند پرخاشگری، استرس، افسردگی، اسنادهای اشتباه، مصرف مواد، خودکشی و... 

در افراد مذهبی کمتر به چشم می خورد.
در خصــوص رابطه معکوس تنیدگی تحصیلی، بــا عملکرد تحصیلی، یافته پزوهش 
این رابطه را مورد تأیید قرار داد. این یافته همســو با پژوهش های آســایش و همکاران 
)1395(، شــکری و همکاران )138۶( و اقدسی، اصل فتاحی و ساعد )1391( می باشد. 
هرچقدر دانشجویان در طول دوره تحصیل، احساس استرس و فشار بیشتری از ناکامی ها، 
تغییرات، تعارضات و تنشگرهای تحصیلی داشته باشند و واکنش های منفی بیشتری به 
 این فشارها از خود نشان دهند، رفتارهای درست تحصیلی شان با چالش بیشتری مواجه 
شــده و دچار افت عملکرد خواهند شــد. بنابراین نگرش دینی از طریق کاهش تنیدگی 
تحصیلی؛ یعنی کاهش فشارها و واکنش های منفی و غیر انطباقی به آن ها، می تواند سبب 

بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان گردد.
پیشنهاد های پژوهش: با لحاظ یافته های به دست آمده بین مؤلفه ها، به مسئولین آموزش 

عالی پیشنهاد می گردد جهت بهبود عملکرد تحصیلی و کاهش تنیدگی ها، اهتمام جدی 
در نشر معارف الهی و تقویت ایمان مذهبی داشته باشند. اثرات مثبت دینداری بر زندگی 
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فردی و اجتماعی در مجموعه های آموزشی و اجتماعات دانشجویان، مورد بحث و بررسی 
قرار گیرد، تا دانشجویان با آگاهی بیشتر، گرایش باالتری نسبت به دین و آموزه های آن 
پیدا کنند.همچنین مسئولین مجموعه های آموزشی خود باید به عنوان الگوهای موفقی 
باشند که دانشجویان افزایش عملکرد و کاهش تنیدگی ها در عرصه های مختلف زندگی 
را در آن ها به عنوان دینداران واقعی مشاهده کنند. اگر در این جهت تالش صورت گیرد، 
فضای روشن یک زندگی با اعتقادات دینی، دلبستگی ها و عواطف پاک به خداود سبحان 
و اولیای الهی در دل آن ها روشن می شود و با التزام عملی به دستورات خداود متعال که بر 
اساس لطف الهی است، عالوه بر افزایش توان و انگیزه انسان، او را از تنشها و اضطراب های 
توان فرسا جدا می کند. بنابراین کاهش تنیدگی تحصیلی و افزایش مستقیم و غیر مستقیم 
عملکرد تحصیلی از نتایج این تالش ها خواهد بود. البته با لحاظ روابط نسبتًا ضعیف بین 
مؤلفه های سه گانه بیان شــده، برای اطمینان از وجود و قدرت این رابطه، الزم است که 
تحقیقات در جوامع دیگر و با ابزارهای تکمیلی از جمله ابزار مصاحبه و یا مشاهده انجام 
پذیرد، یافته های این تحقیقات می تواند یافته های تحقیق کنونی را تکمیل و اصالح کند.

تشّکر و قدردانی:
از معاونت محترم پژوهشي دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم به خاطر فراهم 

کردن زیرساخت های آموزشی و پژوهشی در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری مي شود. و 
همچنین از داوران محترم به خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمي سپاسگزاری می شود.
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پسر دبیرستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسي تربیتی، واحد بین المللی دانشگاه شیراز.

یاراحمدی، یحیی؛ نادری، ناهید؛ اکبری، مریم و یعقوبی، ابوالقاسم )1398(. اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری 
تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه علمی- پژوهشــی تدریس پژوهی، 7 )1(، 

]J012.2019.330/10.34785[ .243-22۶
یزدانی، فضل اهلل و غضنفری، احمدی )1385(. ابعاد و کارکردهای رواشناختی نگرش دینی. مجله علوم انسانی، تعلیم و 

تربیت اسالمی، ۶2، 98-۶9.
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